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Voorwoord
Wanneer het corona virus er niet was geweest en er ook geen vergaande maatregelen genomen hadden
hoeven worden waardoor vele evenementen dit jaar geen doorgang hebben kunnen vinden zou het voor
1 t/m 8 augustus j.l. in Eibergen geplande Nationaal Modelvliegkamp 2020 zojuist zijn geëindigd.
Maar helaas, het heeft niet zo mogen zijn en werd er ook voor ons een flinke streep door de rekening
gehaald.
We waren er helemaal klaar voor, zo ook de 40-jarige ERMVC en de bijna 50 deelnemers die ervoor
hadden ingeschreven maar die we noodgedwongen het bericht hebben moeten zenden dat het
evenement dit jaar, mede op last van de overheid, geen doorgang kon vinden.
Intussen hebben we als Stichting niet stil gezeten en zijn we er hoopvol vanuit gegaan dat er de komende
jaren weer gewoon een kamp georganiseerd kan gaan worden.
We hebben er een meer jaren planning van kunnen maken en na de in meerdere opzichten hete zomer
van 2020 , er voorlopig alvast een goed gevoel aan over gehouden. We gaan er weer voor……..

2021 Eibergen, bij de 41-jarige Eibergse Radio Model Vlieg Club (ERMVC)
Van 7 t/m 14 augustus
De NMVK vlag is er al, die is aan het eind van het kamp 2019 in Tongeren door Henri Horion, de voorzitter
van de Tongerse Model Vleugels, over gedragen aan vertegenwoordigers van de ERMVC.

De club bestaat 40 jaar en voor de 5e maal zou mede daarom dit jaar het Nationaal Modelvliegkamp zijn
gehouden in Eibergen. Dat “houden” is er door de corona pandemie helaas dus niet van gekomen.
Gelukkig zijn we inmiddels met het ERMVC bestuur overeengekomen dat we e.e.a. te goed mogen houden
voor komend jaar. 2021 wordt dus Eibergen van 7 t/m 14 augustus. Noteer het alvast maar in je agenda.
De inschrijving voor het kamp 2021 zal zoals gebruikelijk rond de jaarwisseling van start gaan !

De gehele ERMVC accommodatie heeft intussen een grondige renovatie ondergaan. Het veld is een
behoorlijk stuk groter geworden en is volledig opnieuw ingezaaid. Ook in en rond het clubhuis is of wordt
nog het e.e.a. vernieuwd. Met name de nieuwe bestrating van het terras zal iedereen meteen in het oog
springen. Kortom, volgend jaar zomer hopelijk weer een week modelvliegvakantie bij de ERMVC ….. dat
gaat zeker genieten worden als het mag door gaan.

2022 Odoornerveen, bij de Odoorner Luchtvaart Club (OLC)
Van 6 t/m 13 augustus

Op ons verzoek of het modelvliegkamp in 2022 – voor een 2e maal - te gast zou kunnen zijn in
Odoornerveen kregen wij van Frank Walsteijn, voorzitter van de OLC , het volgende poisitieve bericht:
Hallo Paul.
Leuk te horen dat jullie circus in 2022 bij ons wil komen.
Wij verheugen ons op het weerzien van jullie.

DUS TOT 2022, DAN MAKEN WE ER WEER EEN GEZELLIG FEESTJE VAN.
Met vriendelijke groet Frank Walsteijn.
Voorzitter OLC.

2023 Almere, bij Modelvliegtuigsport Vereniging Almere (MVA)
Van 5 t/m 12 augustus
Ook aan MVA – Almere hebben we de vraag gesteld of de club bereid is om in 2023 het Nationaal
Modelvliegkamp een 2e maal te willen huisvesten.
Ben Jansen, de voorzitter van MVA berichtte ons onlangs als volgt:
Hi Paul,
Ondanks dat het nog ver in de toekomst is vinden we het een leuk idee weer op de agenda te staan als
onderdeel van het meerjaren plan, dus we gaan akkoord met het principe akkoord.
Hartelijke groet,
Ben

2024 ?????, misschien weer eens bij een nieuwe club ?????
Van 3 t/m 10 augustus
Clubbesturen zijn van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen als er interesse bestaat om ook
eens het Nationaal Modelvliegkamp “ïn huis” te halen.
Bestuur Stichting Nationaal Modelvliegkamp – NMVK
John Gardeneers, secretaris

